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Sisäilmatutkimukset
Lähtötilanne
• Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää sisäilman laatua ja
laatuun vaikuttavia tekijöitä.
• Tutkimuksessa arvioitiin sisäilman laatua sisäilman
mikrobipitoisuuksien, haihtuvien orgaanisten yhdisteiden
(VOC) pitoisuuksien sekä pinnoille laskeutuneen pölyn
koostumuksen perusteella.
• Tilavalinnat tutkimuksiin tehtiin saatujen lähtötietojen ja
aiempien raporttien mukaan. Tutkimuksilla haluttiin kattaa
koko rakennus. Osa tutkituista tiloista oli poissa käytöstä.
• Tutkittavia tiloja (sisäilman mikrobimittaukset) oli 11 ja
tutkimukset toistettiin kahden viikon kuluttua
• Tutkimukset kohteessa tehtiin 18.10. ja 1.11.2019
• Ensimmäinen näytteenotto oli koulujen syysloman aikana
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Sisäilmatutkimukset
Ilmanäytteiden tulokset
•

•
•

Tutkimustuloksia verrataan samanaikaisiin ulkoilman
mikrobipitoisuuksiin, koska kyseessä ei ole talviaikainen mittaus
Jos sisäilmassa on ulkoilman mikrobi-koostumuksesta poikkeavia lajeja,
ne voivat olla peräisin vaurioituneista rakenteista
Ensimmäisessä näytteenotossa ulkoilman sieni-itiöpitoisuus oli
huomattavan suuri, sisäilman pitoisuudet olivat kymmenen, sata kertaa
pienemmät
– Mikrobilajisto oli ulko- ja sisäilmanäytteissä pääsääntöisesti samanlainen
– Aktinobakteereita (sädesieni, aktinomykeetti) esiintyi sisäilmanäytteissä
vähemmän (tai ei lainkaan) kuin ulkoilmanäytteessä

•

Toisessa näytteenotossa sieni-itiöpitoisuudet sisäilmassa olivat selvästi
pienemmät kuin ulkoilmassa
– Yksittäinen aktinobakteeri löytyi opettajanhuoneen näytteessä. Tilassa olevat
viherkasvit ja henkilöt näytteenoton aikana voivat vaikuttaa tulokseen.

•
•

Ilmanäytteiden tulosta voidaan pitää normaalina
Ilmanäytteistä ei löytynyt vaurioituneiden rakenteiden valtalajeja
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Sisäilmatutkimukset
Pölynkoostumus- ja VOC-tulokset
•

Pinnoille laskeutunutta pölyä kerättiin 18.10. kokoomanäytteenä
kahdesta tilasta. Samoista tiloista otettiin pintasivelynäytteet,
joista määritettiin mikrobipitoisuudet
– Pintapölynäytteiden todettiin pääasiallisesti koostuvan
tavanomaisesta huonepölystä ja laskeutuneen pölyn koostumukset
olivat normaaleja
– Pintasivelynäytteiden tulokset olivat normaalit. Toisessa näytteessä
ei todettu sieni-itiöitä eikä bakteereja tai aktinobakteereja. Toisessa
pintanäytteessä todettiin yksittäinen Cladosporium-itiö, joka on
ulkoilman kaikkein tavallisin sienilaji.

•

Sisäilman haihtuvien orgaanisten yhdisteiden näytteet otettiin
kahdesta tilasta 1.11.
– TVOC-arvot (VOC-yhdisteiden kokonaismäärä) alittivat
Asumisterveysasetuksen toimenpiderajan
– Yksittäisten yhdisteiden pitoisuudet alittivat Asumisterveysasetuksen
toimenpiderajat

7.1.2020

4

Toimenpiteet sisäilman laadun
varmistamiseksi
Tiivistyskorjaukset
• Tiivistämisellä estetään epäpuhtauksien kulkeutuminen sisäilmaan rakenteista
• Tiivistyskorjauksia toteutettiin 2017
• Rakenteiden tiiviyttä tutkittiin tänä syksynä merkkiainekokein
• Havaitut vuotokohdat tiivistetään. Töitä tehdään parhaillaan tyhjillään olevissa tiloissa
ja loput tilat tiivistetään joululoman aikana
Ilmanvaihdon säätö ja paine-erojen seurantamittaukset
• Painesuhteiden tasapainotuksilla tai ylipaineistuksella pyritään tiivistysten lisäksi
estämään epäpuhtauksien kulkeutuminen rakenteista sisäilmaan
• Paine-eroja seurataan jatkuvatoimisesti joulukuun alusta lähtien 12 tilassa (aiemmin 6
tilaa). Lisäksi neljässä tilassa mitataan hiilidioksidipitoisuutta.
• Luokkatilojen ilmamääräsäätöjä on tehty syksyn kuluessa ja työ jatkuu edelleen.
Siivous
• Siivousta on tehostettu alkaen 28.10. Viikkosiivouksen lisäksi oma laitoshuoltaja
siivoaa koulua päivittäin
Kiinteistönhoito
• Kiinteistönhoitaja käy kohteessa päivittäin ja merkitsee käynnit huoltokirjaan.
Ilmanvaihtokoneiden ja huippuimureiden toiminta varmistetaan näillä käynneillä.
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